
 
 
 
 
 

นั่งเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว 
ย่านซินเทียนตี้-ขึ้นตึกจินเม่า-นั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร ์
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิงลู-่ตึกสตาร์บัคส-์วัดหลงหัว 

พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ถนนเถียนจือฝาง 
ตลาดร้อยปีเฉินหวงเมี่ยว-ดิสนีย์ทาวน์เซี่ยงไฮ ้

พักเซี่ยงไฮ้ 3 คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXราคาไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท / ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาทXX  



วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  
23.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการ

บินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความ
สะดวก (สายการบินกำหนดให้โหลดสมัภาระใต้ท้องเคร่ืองได้น้ำหนัก 23 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบ
เท่านั้น) 

วันที่สอง เซี่ยงไฮ้-นั่งเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี ้

02.30 น. เหินฟ้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ CZ 8320 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ มหานครเซี่ยงไฮ้คือเมืองที่เจริญที่สุดในประเทศจีน ที่ได้รับการ

ขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้
และมีความยาวถึง 80 กม. เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความ
ภาคภูมิใจของชาวจีน เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย ยังเป็น
ศูนย์กลางการค้า เมืองท่า และเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเดินทางสูเ่มืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่าเวนิชตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นอีกหนึ่งย่าน
เก่าริมน้ำที่มีชื่อเสียงในเซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจ่ียวมีพื้นที่ทั้งหมด 47 ตารางกิโลเมตร มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1700 ปี ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จุดเด่นขอเมือง
โบราณแห่งนี้คือพื้นที่ด้านในนั้นมีแม่น้ำหลากหลายสายเช่ือมโยงไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยรอบ ทำให้มี
บรรยากาศที่สวยงามและร่มร่ืน นำทุกท่านล่องเรือชมวิวบ้านเรือนเก่าแก่ริมน้ำ ในอดีตเป็นชุมชนที่มี
ผู้คนประกอบอาชีพค้าขาย ทอผ้า และขายข้าว ซึ่งร้านค้าและอาคารส่วนใหญ่ยังคงได้รับการอนุรักษ์
เอาไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน พื้นที่ภายในเมืองโบราณจูเจียเจี่ยวมีทั้งวัด ร้านค้า ร้านอาหาร และจุด
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น สะพานฝางเชิง สะพานหินขนาดใหญ่ความยาว 72 เมตร สวนเขอ
ซื่อ และวัดหยวนจิน 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็น

สบายในหน้าร้อน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมต่างๆ มากมาย ทั้งเสื้อผ้า ผ้าพันคอ 
 นำท่านสู่ย่านซินเทียนตี้ เป็นย่านท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศร่มรื่น มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีนและ

วัฒนธรรมตะวันตกเข้าด้วยกัน ภายในย่านนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารเก๋ๆ มากมาย ที่ขายทั้งอาหารจีน
และอาหารชาติอื่นๆ และยังมีโต๊ะนั่งทานด้านนอกเหมือนกับร้านอาหารในยุโรป และยังมีร้านค้าและ
ร้านแบรนด์เนมต่างๆ มาเปิดในย่านนี้ จนเป็นอีกหนึ่งย่านช้อปป้ิงยอดนิยมอีกด้วย ในอดีตบริเวณย่าน



ซินเทียนตี้เคยเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวเซี่ยงไฮ้ จึงเต็มไปด้วยบ้านที่ถูกสร้างจากอิฐบล็อกแบบฝรั่ง 
สถาปัตยกรรมผสมผสานแบบนี้มีชื่อว่า ฉือคู่เหมิน (Shikumen) มีความหมายว่าประตูหิน เป็นสไตล์
ของตึกแถว 2-3 ชั้นที่ผสมผสานสไตล์ตะวันตกและตะวันออก จุดเด่นคือการใช้อิฐเรียงกันเป็นแถว 
เร่ิมต้นตั้งแต่ช่วงกลางของปี ค.ศ. 1860 จนได้รับความนิยมและเป็นสัญลักษณ์ของที่บ่งบอกถึงความ
เป็นเซี่ยงไฮ้ 

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าที่พัก  
พักที่ SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 4*  

วันที่สาม ร้านนวด-ขึ้นตึกจินเม่า-นัง่รถไฟอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิงลู่-ตกึสตาร์บัค 
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก 

นำท่านชมศูนย์สมุนไพรจีน ท่านจะได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน และรับการ
บริการนวดฝ่าเท้าเพ่ือเป็นการผ่อนคลาย  
นำท่านขึ้นตึกจิเม่า JINMAO TOWER ชั้นที่ 88 ชมทัศนียภาพรอบเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นตึกระฟ้า
ออกแบบโดยสถาปนิกอเมริกัน เอเดรียน สมิธ ใน สคิดมอร์, โอวิงส์ แอนด์ เมอร์ริลล์ เคยมีความสูง
เป็นอันดับที่ 5 ของโลกจากความสูงหลังคา และอันดับที่ 7 ของโลกเมื่อวัดรวมถึงยอดสูงสุดโดยมี
ความสูง 421 เมตร หรือ 1,380 ฟุต และมีทั้งหมด 88 ชั้น พ้ืนที่รวมกว่า 278,707 ตารางเมตร โดยใช้
เป็นสำนักงาน และโรงแรมเซี่ยงไฮ้แกรนด์ไฮแอท 
นำท่านนั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน เพ่ือข้ามไปยังฝ่ังตรง
ข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแตง่ด้วยเเสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ สร้างความตื่นตาตื่น
ใจให้กับผู้นั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร์แห่งนี้ มีความลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ความยาว 646.70 เมตร 
สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 2000  
จากนั้นนำท่านสู่หาดไว่ทาน หรือเดอะบันด์ (The Bund) ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด 
แต่เป็นย่านถนนริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า มหานครเซี่ยงไฮ้แบ่งเป็นเขตเมืองเก่า
และเขตเมืองใหม่ ฝั่งเมืองเก่าเรียกว่าฝั่งผู่ซี่ (Puxi) และฝั่งเมืองใหม่เรียกว่าฝ่ังผู่ตง (Pudong) มีแม่น้ำ
หวงผู่แบ่งเมืองเซี่ยงไฮ้ออกเป็นสองฝ่ัง และบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำก็แตกต่างกันอย่างชัดเจน หาด
ไว่ทานเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเซี่ยงไฮ้ นับตั้งแต่อดตีกาลจนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่บนถนนจงซาน
ริมแม่น้ำที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร เลาะไปตามริมแม่น้ำหวงผู่เป็นย่านอาคารสไตล์ยุโรปที่มีความ
งดงามเก่าแก่กว่าร้อยปี และในปัจจุบันก็ใช้เป็นโรงแรม ที่ทำการธนาคารแห่งชาติ รวมไปถึงยังเป็นที่
ทำการกงสุลไทย หาดไว่ทานเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังเร่ือง "เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" ถ่ายทอด
เร่ืองราวของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้าพ่อหลายแก๊งแย่งชิงอำนาจกัน
ให้วุ่นวายไปหมด หาดไว่ทานจึงมีชื่อที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยว่า "หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้" และทุก
ท่านจะสามารถมองเห็นวิวของหอไข่มุก อยู่ฝ่ังตรงข้ามซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้ 
อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย  



เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เสี่ยวหลงเปา 
อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัยที่ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมี
ร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมาย ทั้งแบรนด์หรูอย่างกุชชี่ (Gucci) หลุยส์ วิตตอง (Louis 
Vuitton) รวมไปถึงแบรนด์แฟชั่นอีกหลากหลายให้ได้เลือกซื้อ  
นำท่านสู่ตึกสตาร์บัคส์ (Starbucks Reserve Roastery Shanghai) สาขาใหญ่ที่สุดในโลก ณ มหา
นครเซี่ยงไฮ้ อยู่บนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร มีพนักงานกว่า 400 คน ใหญ่กว่าสาขา
ปกติถึง 300 เท่า ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหล่ียม ด้วยงานแฮนด์เมดจำนวน 10,000 
แผ่น ชมถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับ
แบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น มีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลกที่ยาวถึง 88 ฟุต มีเครื่องดื่ม
มากกว่า 100 ชนิด และพบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เทคโนโลยี AR (Augmented Reality การผสาน
โลกความเปน็จริงเข้ากับโลกเสมือน) ส่องมือถือไปตรงไหนก็จะมีข้อมูลออกมา สร้างความสนุกสนาน
ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วย 

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าที่พัก  
พักที่ SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 4*  

วันที่สี ่ ร้านหยก-วัดหลงหัว-พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้-ถนนเถียนจือฝาง-ตลาดร้อยปีเฉินหวงเมี่ยว 
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก 

นำท่านแวะร้านหยก ชมทีม่ีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อกำไรหยก แหวน
หยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง 
นำท่านเดินทางสูว่ัดหลงหวัซื่อ วัดโบราณแห่งมหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดตั้งอยู่ทางตอนใต้
ของมหานครเซี่ยงไฮ้ ประวัติของวัดความเป็นมาของวัดต้องเล่าย้อนกลับไปในสมัยสามก๊ก เมื่อปี 242 
ซุนกวนต้องการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่ออุทิศให้กับมารดาผู้ล่วงลับ จึงเกิดเป็นวัดขึ้นครั้งแรกโดยในตอน
นั้นใช้ชื่อวัดว่า “วัดเซียนซื่อ” แตต่่อมาได้จึงได้เปล่ียนเป็นหลงหัวซื่อ ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลังตั้งอยู่
บนพื้นที่กว้างขวางที่สุดในบรรดาวัดของนครเซี่ยงไฮ้ วิหารแต่ละหลังมีรูปปั้นพระพุทธรูปและเทพผู้
พิทักษ์ประดิษฐานอยู่ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ขอพร อาทิ ในวิหารใหญ่มีพระศรีศากยมุนี วิหารพระ
เมตไตรย หรือวิหารเจ้าแม่กวนอิม ที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมพันกร รายล้อมด้วยพระพุทธรูปสีทอง 500 
องค ์
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1952 และมาสร้างใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1994 
ด้วยงบประมาณถึง 700 เหรียญสหรัฐ เพ่ือเก็บรวบรวมเรื่องราวของจีน ตลอดจนทรัพย์สมบัติอัน
ประเมินค่ามิได้ ที่ยังหลงเหลืออยู่ให้ชมเป็นบุญตาพิพิธภัณฑ์นี้แบ่งออกเป็น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 
3 ห้องจัดนิทรรศการ ในแต่ะละห้องศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีน ไดแ้ก่ เคร่ืองทองเหลือง
โบราณ เคร่ืองเซรามิคโบราณงานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลักโบราณ เคร่ืองหยกโบราณ 



เหรียญ เคร่ืองแต่งบ้านที่ใช้ในสมัยราชวงศ์หมิง และ ชิง ตราประทับ รวมถึงศิลปะโบราณของชนชาติ
ต่างๆ ที่อาศัยในจีน 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ขาหมูร่ำรวย 
นำท่านสู่ถนนเถียนจือฝาง ถนนสายฮิปสเตอร์ในเซี่ยงไฮ้ เป็นย่านที่เต็มไปด้วยตรอกซอยเล็กๆ อาคาร
บ้านแถวนี้เป็นสไตล์ยุโรปผสมกับสไตล์จีน ภายในเป็นร้านค้าขายของแบรนด์ท้องถิ่น ทั้งของใช้และ
ของที่ระลึกจากเซี่ยงไฮ้ นอกจากนั้นยังมีคาเฟ่และร้านอาหาร อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย  
นำท่านเดินทางสูต่ลาดเฉินหวงเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเฉิงหวงเมี่ยว เป็น
สวนสาธารณะใจกลางเมือง ช่วยสร้างเมืองให้น่าอยู่ ลดความตึงเครียดของชีวิตเมืองได้ดี  อาคาร
บ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง สีสันร้านค้าต่างๆ ที่ตกแต่งสไตล์
สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน โทนสีเข้มแดงคลาสิคโบราณ และโคมสีแดง ทั้งร้านขายอาหาร ร้าน
ขนมพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย ถือเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ที่นอกจะทำให้ท่านได้ของที่ถกูใจ
แล้วและยังได้อิ่มเอมกับบรรยากาศความสวยงามอีก อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย 

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าที่พัก  
พักที่ SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 4*  

วันที่ห้า ดิสนีย์ทาวน์-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก 
 นำท่านเดินทางสูด่ิสนีย์ทาวน์ Disney Town ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยง

ไฮ้ อิสระให้ทุกท่านได้เที่ยวชม เพลิดเพลินเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย ซึ่งมีพื้นที่บริเวณกว้างมาก มี
ท่าเรือเล็กๆ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ร้านอาหารทั้งอาหารจีน ญี่ปุ่น เอเซียและอาหารนานานชาติ 
และร้านค้าแบรนด์ต่างๆ  เช่น New balance, Samsonite, SHEL’TTER, LEGO, Crocs, innisfree, 
Hot Toys (สินค้าจาก Marvel และ Star Wars) บริเวณลานตรงกลางในวันอากาศดีจะมีการบรรเลง
เพลงเป็นการแสดงจากแคสเตอร์ของดิสนีย์โดยใช้เครื่องดนตรีจีนทั้งหมด น่าสนใจมาก 
***อิสระอาหารกลางวัน และเย็นตามอัธยาศัย*** 

 ***เลือกซื้อเพ่ิมบัตรเข้าดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท 
 กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
21.15 น.  เดินทางโดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 8319 (บริการอาหารและ

เคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
00.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
 
 
 



อัตราค่าบริการXXไม่รวมค่าวีซ่า 1,650 บาท / ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาทXX 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2-3 
ท่าน 

ราคาเด็ก เสริมเตียง 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ราคาเด็ก ไม่เสริมเตียง 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

29 ม.ค.-2 ก.พ. 63 7,999 7,999 7,999 3,500 
 

ลูกค้าที่เคยเดินทางไปประเทศดังต่อไปนี้จะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น!! 
(นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา) 

อิสราเอล / อัฟกานิสกาถน / ปากีสถาน / อุซเบกสิถาน / ทาจิกิสถาน / เตริ์กเมนิสถาน 
อิหร่าน / อิรัก / ตุรกี / อียิปต์ / ซาอุดีอาระเบีย / ซีเรีย / เลบานอน / จอร์แดน / อินเดีย / ศรีลังกา 
ลิเบีย / ซูดาน / แอลจีเรีย / ไนจีเรีย / คาซัคสถาน / โซมาเรีย / เยเมน / โอมาน / รัฐปาเลสไตน์ 

 
อัตรานี้รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการ
เดินทาง / ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไวใ้นรายการ (กรณีพัก 3 ท่าน ท่านที่ 
3 เป็นเตียงเสริม) / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 23 กิโลกรัม (สายการบินกำหนดให้โหลดสัมภาระใต้ท้อง
เคร่ืองได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น) / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกัน
อุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 
/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
XXค่าทิปไกดท์้องถิ่น และคนขับรถ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 2,000 บาท/ท่าน*** (จ่ายที่สนามบนิ) 
XXทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า 
XXค่าวีซ่า 1,650 บาท เป็นวีซ่าเข้าเมืองจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสไทยเท่านั้น (จ่ายพร้อมค่าทัวร์) 
พาสต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทัวร์ (กรณีวีซ่ากรุ๊ปยกเลิก หรือตม.แจ้งปิดด่านวีซ่ากรุ๊ป ด้วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามจะต้องจ่ายเพิ่มค่าวีซ่าเดี่ยวที่จะต้องยื่นจากเมืองไทยเพิ่มอีกท่านละ 1,650 บาท ใช้เวลาย่ืน 4 วันทำ
การ) 
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 23 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น 
ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก 
 

ลูกค้าท่านในมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ตจะต้องจา่ยค่าวีซ่ากรุ๊ปปกติ 



เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่น 
กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ ตอนทำการจองทัวร์ถ้ามีวซี่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต 

ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน 
เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของทางตม. บริษัทฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็นวีซ่ากรุป๊ให้ได ้

ถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวซี่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต 
กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมสง่สำเนาพาสปอร์ต 

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 21 วัน 
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิ หรือคืนเงินทุกกรณี เนื่องจากเป็นราคาทัวร์โปรโมชั่น 

 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่ากรุ๊ป 
1. สแกนสีหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปและรายละเอียด ตามตัวอย่าง) 
2. สแกนรูปสี 2 นิ้ว พื้นหลังขาว คู่กับหน้าพาส (ตามตัวอย่าง) 
3. หนังสือเดินทางต้องที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
มีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
 
***เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์*** 
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั๋วรถโดยสาร และจองหอ้งพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า 
 

**รายการนี้จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 1-
1.30 ชั่วโมง*** เนือ่งจากเป็นราคาพิเศษ เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะ
ท่องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไมท่่องเที่ยว

ตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านชำระเงินเพิ่ม 2,000 บาท ต่อวันต่อท่านเนื่องจาก
ราคาทัวร์ เป็นราคาพิเศษซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวปักกิ่ง และร้านค้าต่างๆ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน   / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100  



หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจน

ไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ต่างๆ 

2. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น
ในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพ่ิมตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้
รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ 
หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 

5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการ
ชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  

6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

7. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวดังกล่าว  คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านหยก ร้านไข่มุก ร้านนวดเท้า ร้านผีเซี๊ยะ 
ร้านชา หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

 
โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนเปลี่ยนกฎในการยื่นวีซ่าจีนบ่อยครั้งการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
 
กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าสำหรับหนังสืถอเดินทางไทย 
***ใช้เวลายื่น 4 วันทำการ*** 
 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มกีาร ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออก
เมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายจากร้านถ่ายรูปจำนวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น 



ข้อห้าม: ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสี
อ่อนและสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกว้างแขนกุดซีทรูลูกไม้สายเดี่ยวชุดราชการชุด
ยูนิฟอร์มชุดทำงานชุดนักเรียนนักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดำหรือกรอบแว่นสี
ดำ, ห้ามสวมใส่เคร่ืองประดับทุกชนิดเช่นต่างหูสร้อยกิ๊ปติดผมคาดผมเข็ม
กลัด เป็นต้น 
รูปต้องเห็นคิ้วและใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจนห้ามผมปิดหน้า 
รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั้นและต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรื
อรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
 
***ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการย่ืนวีซ่ากรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง
หนังสือเดินทาง 
***ท่านที่ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน 
ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯไมท่ราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่าง
เดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 
 

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเดินทาง ใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่ 
1. สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
เดินทางพร้อมญาต ิ
1. สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น 
 
กรณีผู้เดินทางที่ชื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากขอ้ 1-3 
ดังนี ้



1.หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น  
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น 
3. สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท 
4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 
***ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนในวันยื่นวีซ่า*** 
 
กรณียื่นด่วน 2 วัน จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท 
ยกเว้นต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็กเดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนียลัตเวียลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอ
แลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย***ไม่สามารถยื่น
ด่วนได้*** 
 
กรณีหนังสือเดินทางต่างชาติ 
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท / หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ กรุณาสอบถาม
เพ่ิมเติม 
 
เอกสารที่ต้องใช้สำหรับต่างชาติ 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มกีาร ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-
ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจำนวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น 
4. ใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยตัวจริงเท่านั้น ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3 – 6 เดือน หาก

ไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
5. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็น 
6. สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท 
7. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส 

 
กรอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   



( MISS./ MRS./ MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................ 

สถานภาพ      ○ โสด  ○ แต่งงาน          ○ หม้าย          ○ หย่า   

○ ไม่ได้จดทะเบียน    ○ จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส.............................................................................. 
 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์.................... โทรศัพท์บ้าน
.....................................มือถือ.......................................... 
 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์.................... โทรศัพท์บ้าน
.....................................มือถือ.......................................... 
 
ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................................................ 
ตำแหน่งงาน.................................................. 
ที่อยู่สถานที่ทำงาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ 
.....................................................โทร..................................................................  
(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่   ○ ไม่เคย    ○ เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่........... เดือน.........................ปี..............  ถึง วันที่..........เดือน.........................ปี............... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ○ ไม่เคย   ○ เคย  โปรดระบุ  
เมื่อวันที่........... เดือน.........................ปี..............  ถึง วันที่..........เดือน.........................ปี............... 
 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 



1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME................................................................... 
RELATION................................................................................................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME................................................................... 
RELATION................................................................................................................................ 
 
หมายเหต ุ
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทำให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
 



 


